




Natuurlijk willen de gele hesjes het politieke systeem veranderen. Zij weten en merken dagelijks,  
dát en hoevéél zij te lijden hebben van de steeds verdere uitholling ván, niet alleen de rechten en 
noden van de ‘arme gewone’ mensen/het gewone Volk, maar ook van het hele uitgeklede  stelsel 
van sociale en maatschappelijke zekerheid, dat het neoliberale regiem van Macron, voert.  
De mensen merken, dat het steeds moeilijker wordt, om in de eerste levensbehoeften te voorzien.  
Zij zien en merken het aan den lijve, dat het huidige regiem/stelsel niet deugt. 

Natuurlijk willen zij het veranderen. Natuurlijk willen zij meer invloed op het beleid. Natuurlijk willen 
zij meebeslissen over de maatregelen, die hun positie moeten verbeteren. 
Natuurlijk denken zij, dat zij met het recht, om referenda te organiseren, een middel gevonden te 
hebben, om die invloed/inspraak te kunnen afdwingen. 
NB. 
Aan de ene kant lijkt het recht op referenda een logische stap in de richting van medezeggenschap, 
maar aan de andere kant kunnen ze toch óók weten, hoe het juist in Frankrijk (en in Nederland net zo 
goed) met de referenda, die er toch al wel zijn gehouden (bijvoorbeeld in 2005, het Referendum over 
de Europese Grondwet), is afgelopen. 
Het overtuigende ‘nee’ van het Franse en het Nederlandse Volk, werd toen in beide landen door de 
regering/Parlement op slinkse wijze feitelijk veranderd in een ‘ja’. Het kwam er op neer, dat dit ‘nee’ 
domweg werd genegeerd. Als dit feitelijk (semi) dictatoriale systeem van Macron, de EU (en Rutte) in 
stand blijft en zijn macht behoudt, dan lijkt het ook logisch, dat het met de referenda, die de gele 
hesjes met hun demonstraties nu willen afdwingen, op dezelfde manier ook weer verkeerd afloopt.  

Als de gele hesjes niet verder kunnen komen, dan het afdwingen van schijnheilige toezeggingen en 
loze beloften en misschien zo’n onzeker referendum, dan lijkt de kans groot, dat deze demonstraties 
uiteindelijk/ feitelijk geen serieus resultaat zullen opleveren. Het beleid van Macron zal er dan ook 
opgericht zijn, om met kleine toezeggingen, enz. de demonstraties te laten doodbloeden. De gele 
hesjes zullen dan langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen. Macron lijkt dan weer te 
kunnen overgaan tot de orde van de dag. 
Als de gele hesjes zouden kunnen afdwingen, dat Macron aftreedt en na verkiezingen wordt 
opgevolgd door Marine Le Pen, dan zou er een kans zijn, dat ze wél referenda krijgen, waarvan de 
uitslag zal worden gerespecteerd. Le Pen lijkt socialer dan Macron en ze is in ieder geval tégen het 
neoliberale ‘bolwerk’ dat de EU is geworden. Een Frexit zou dan mogelijk zijn en dan kunnen er ook 
kansen komen voor de linkse gele hesjes. Zie: Krantenartikel, “De Brexit biedt kansen voor links”.
Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat de gele hesjes pas kans van slagen kunnen hebben, als de Frexit 
een voldongen feit is. Dan kan Macron zich niet meer verschuilen achter de EU. 

De kansen van de gele hesjes zouden wellicht helemaal ten goede kunnen keren, als ze het met 
Marine Le Pen voor elkaar zouden kunnen krijgen, dat het Nieuw Nederlands Kiesstelsel ++ wordt 
ingevoerd. Dan zouden ze volledige zeggenschap en via hun vertegenwoordigers in het Parlement, 
zelfs de hoogste macht kunnen zijn. Maar dit zal mogelijk pas een volgende stap kunnen zijn, nadat 
Marine Le Pen de Frexit er door heeft kunnen krijgen. Het is dan echter wél de vraag, of zij haar 
nieuw verkregen macht zal willen afstaan, en/of wil delen met het Volk, dat dan feitelijk met het 
nieuwe Kiesstelsel ++ de democratische macht van haar zal overnemen. 

Voor Nederlanders, maar dus ook voor hén zou het geweldig zijn, als dit Nieuwe Kiesstelsel ++ niet 
alleen hier, maar ook in Frankrijk bekend zou worden gemaakt. Daarmee zouden zij een verder 
gelegen doel voor ogen kunnen krijgen. Hun strategie zou daar dan op aangepast en/of toegespitst 
kunnen worden. 


